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Tietosuojaseloste 
 

Turun kaupunki (myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”) on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan kulloin-

kin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä Tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Rekisterinpitäjä 

kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja Ajoneuvojen tunnistusrekisteritietokannassa. 

Tämä Tietosuojaseloste on laadittu 5.8.2021  

Päivitämme Tietosuojaselostettamme tarvittaessa palveluidemme ja toimintamme kehittymisen 

myötä, ja julkaisemme mahdolliset päivitykset verkkosivuillamme Liikennevirtojen analysointipalvelun 

yhteydessä löytyvässä Tietosuojaselosteessa. Tietosuojaseloste on myös saatavilla Kunnalta erikseen 

tiedusteltaessa. 

1. Rekisterinpitäjä 

Turun kaupunki 
Y-tunnus 0204819–8 
PL 355, 20101 TURKU 
(02) 330 000 

2.  Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Mervi Lehto, mervi.lehto@turku.fi, + 358 40 481 0256 

Yhteyshenkilö ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu tietosuojavastaava. 

3. Käsittelijän yhteyshenkilö (Nodeon Finland Oy) 

Timo Majala, timo.majala@nodeon.com, +358 40 751 1790 

Yhteyshenkilö ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu tietosuojavastaava. 

4. Rekisterin nimi 

Ajoneuvojen tunnistusrekisteritietokanta 

5. Turun kaupungin rooli rekisterinpitäjänä 

Liikennevirtojen analysointijärjestelmä on Rekisterinpitäjän käyttämä liikennevirtojen analysointityö-

kalu. Rekisterinpitäjä määrittelee itse, mihin tarkoituksiin henkilötietoja järjestelmän puitteissa käsi-

tellään, mitä keinoja henkilötietojen käsittelyssä käytetään, mitä tietoja kerätään ja mikä on niiden 

säilytys- ja käsittelypaikka. Rekisterinpitäjä toimii näin ollen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen re-

kisterinpitäjän roolissa. 

Palvelun Rekisterinpitäjälle tuottaa Nodeon Finland Oy (myöhemmin ”Käsittelijä”). Käsittelijä ei mää-

ritä käsittelyn tarkoituksia ja keinoja, eikä sillä ole muutakaan vastaavaa määräysvaltaa tietojen käsit-

telyyn, vaan sen suorittama käsittely perustuu Rekisterinpitäjältä saatuihin ohjeistuksiin ja valtuutuk-

siin. Käsittelijä toimii näin ollen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisessa käsittelijän roolissa suhteessa 

käsiteltäviin henkilötietoihin.  

Alla on kuvattu tarkemmin henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset.  
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6. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Liikennevirtojen analysointijärjestelmässä suoritettavan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 

toteuttaa liikennevirtojen mittausta ja analysointia. Tämä toteutetaan keräämällä konenäön (rekiste-

rintunnistuskamera) avulla mittauspisteen läpi kulkevasta liikennevirrasta ajoneuvojen rekisteritun-

nuksia. Ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella tietoon yhdistetään Liikenne- ja viestintävirasto Tra-

ficomin rajapinnasta saatavia ajoneuvon teknisiä tietoja sekä maantieteellinen alue, jonne ajoneuvo 

on rekisteröity (maakunta/kunta/postinumeroalue).  

Tunnistetuista ajoneuvoista muodostuu tilastollinen tietokanta. Tilastollisesta tietokannasta muodos-

tetaan analyysejä Rekisterinpitäjän tarpeisiin tai muuhun tieteelliseen tutkimukseen.  

Tietokannan avulla tuotetaan seuraavia analyysejä: 

- Liikennemääräanalyysit ja läpiajoliikenneanalyysit 

- Liikennevirran lähtöalueanalyysit maakunta/kunta/postinumerotasolla 

- Monipuolisia ajoneuvovirran luokittelutietoja (eri ajoneuvoluokkien osuudet, CO2-päästöluok-

kien osuudet, käyttövoimien väliset suhteet, valmistajakohtaiset osuudet, ajoneuvojen ikäluo-

kat) 

Rekisterinpitäjä määrittää itse tarkoitukset, joiden toteuttamiseksi se Käsittelijän sille tuottamia ana-

lyysejä käyttää. Turussa toteutettava läpiajoliikennetutkimuksen tulosten avulla on mahdollista suun-

nitella keskusta-alueen liikenteen järjestelyjä niin, että läpiajoliikenne voitaisiin ohjata keskustan ulko-

puolelle. Tämä tavoite on osa Turun kaupungin keskustavisiota, joka mahdollistaisi paremmat olosuh-

teet kestäville liikkumismuodoille, tehden samalla kaupungin keskustasta viihtyisämmän ja turvalli-

semman. 

Huomioita henkilötietojen käsittelyyn liittyen: 

- Rekisterintunnistuskamerat selvittävät ajoneuvon rekisteritunnuksen kuvasta automaattisesti 

(Käsittelijä ei tallenna kuvamateriaalia ajoneuvoista ja/tai niiden matkustajista) 

- Ajoneuvojen rekisteritiedot siirretään kameroista Smart City -analysointijärjestelmälle salatun 

yhteyden välityksellä 

- Käsittelijä ei luovuta Rekisterinpitäjälle ajoneuvojen rekisteritunnuksia, eikä mitään muitakaan 

henkilötietoja. 

- Käsittelijä ei selvitä Traficomin rajapinnan avulla rekisteritunnuksiin liittyviä muita henkilötie-

toja (henkilötunnuksia, henkilöiden nimiä tai katuosoitteita) 

- Käsittelijä ei käytä ajoneuvojen rekisteritunnuksia muuhun tarkoitukseen, kuin aikaisemmin 

mainittujen Rekisterinpitäjälle tarjottavien analyysien tekemiseksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimii yleinen etu (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6(1), 

kohta e) (julkinen sektori).  

7. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettaan seuraavia tietoja:  

- ajoneuvon tunnistuksen aikaleima, 

- paikkatieto, 

- rekisteritunnus (pseudonymisoituna), 

- ajoneuvon haltijan rekisteröintiin liittyvä maakunta, kunta ja postinumeroalue, sekä 

- ajoneuvoluokka, käyttövoima, CO-päästöarvo, merkki, malli, rekisteröintivuosi ja väri. 
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Ajoneuvon rekisteritunnus säilytetään pseudonymisoidussa muodossa kunkin mittausprojektin ajan tai 

kunnes rekisteritunnusta vastaavat yllä kuvatut maantieteelliset ja tekniset tiedot on selvitetty Trafico-

min rajapinnasta. Tämän jälkeen rekisteritunnus anonymisoidaan ja tallennetaan tilastollista tarkoi-

tusta varten.  

Teknisestä Käsittelijän toteuttama palvelu on toteutettu niin, että Liikennevirtojen analysointijärjes-

telmästä ei saa selvitettyä mittauksen aikana tai sen jälkeen aikaleimaan ja paikkatietoon liittyen re-

kisteritunnusta, ajoneuvon merkkiä, mallia ja väriä. 

8. Rekisteröityjen informointi 

Rekisterinpitäjä vastaa tietosuojalainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvoitteistaan ja infor-

moi rekisteröityjä suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttä-

mällä tavalla.  

Mittausratkaisussa ajoneuvojen rekisteritunnukset kerätään rekisterintunnistuskameroilla, jotka sel-

vittävät ajoneuvon rekisteritunnuksen läpi kulkevasta liikennevirrasta automaattisesti. Rekisteröidyt 

eivät siten itse aktiivisesti tallenna tai syötä henkilötietoja (ajoneuvon rekisteritunnus) järjestelmään. 

Ottaen huomioon käsittelyn luonteen, Rekisterinpitäjä on ratkaissut rekisteröityjen informoinnin alla 

kuvatulla tavalla. 

Mittauspalvelun toteuttajan ja rekisteripitäjän identiteetti ilmenee läpinäkyvästi mittausasemilla ole-

vasta informaatiosta. Rekisteröidyt saavat tarkemmat tiedot suoritettavasta henkilötietojen käsitte-

lystä siirtymällä Rekisterinpitäjän tai Käsittelijän verkkosivustolle, jossa tämä tietosuojaseloste on jul-

kaistu. Osana rekisterinpitäjän informointivelvoitteiden toteuttamista mittausasemien informaatioon 

liitetään QR-koodi, jonka avulla on myös mahdollista avata tämä tietosuojaseloste.  

Näillä toimenpiteillä Rekisterinpitäjä huolehtii, että rekisteröityjen saatavilla on viivytyksettä kattava 

ja läpinäkyvä informaatio sen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. 

Yllä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi Rekisterinpitäjällä on tiedottanut palvelun toteuttamista liiken-

nemittauksista. 

9. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kuvaamalla liikennevirrasta ajoneuvojen rekisterinumeroita 

kohdassa 6. kuvatulla tavalla. Tunnistustapahtumaan lisätään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 

rajapinnasta saatavia tietoja. 

10.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä saa käsitteli-

jältä käyttöoikeuden mittauksen tuottamaan tunnistustietokantaan, joka ei sisällä rekisteritunnusta 

tai mitään muitakaan henkilötietoja. Muita kuin henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on 

Rekisterinpitäjän ja Käsittelijän välillä sovittu.  

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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11.  Henkilötietojen säilytysaika 

Käsittelijä anonymisoi tunnistusrekisteritietokannassa käsitellyt ajoneuvojen rekisteritunnukset välit-

tömästi sen jälkeen, kun rekisteritunnusta vastaavat tiedot on haettu Traficomin tietokannasta. Rekis-

teritunnustietojen säilytysaika on näin ollen enintään muutama viikko tunnistustapahtumasta lukien.   

12.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suo-

jataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysi-

sestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii ja velvoit-

taa Käsittelijän huolehtimaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita 

henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 

työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

13.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, kohdassa 8 kuva-

tun henkilötietojen säilytysajan puitteissa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot 

tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää 

tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle 

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

14.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekis-

teristä ("oikeus tulla unohdetuksi") lainsäädännössä määriteltyjen kriteerien mukaisesti - esimerkiksi 

tilanteessa, jossa rekisteröity katsoo tietojen olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin tai hän 

katsoo käsittelyn olevan lain vastaista.  

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus 

henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa, sekä oikeus vastustaa tietojensa käsit-

telyä.  

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esit-

täjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsää-

dännön mukaisesti, on hänellä oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle. 


